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18.18 Circular Informativa 
 
 
 

ACTIVITATS PREVENTIVES A REALITZAR PER LES MUTUES 
COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL 

 

El BOE núm. 173, de 18 de juliol de 2018, ha publicat el Reial Decret 860/2018, de 13 de juliol, 

pel qual es regulen les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social a 

realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, desenvolupant 

reglamentàriament allò disposat en l’article 82.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat 

Social pel que fa referència a la regulació bàsica d’aquestes activitats que, finançades amb 

càrrec a quotes de Seguretat Social, han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la 

Seguretat Social en l’àmbit de l’Estat. 

 

Amb aquest Reial Decret es dóna compliment a la Sentència del Tribunal Constitucional 7/2016, 

de 21 de gener de 2016, que resol el conflicte positiu de competència 5107/2013, plantejat per la 

Generalitat de Catalunya respecte a la Resolució de 13 de maig de 2013, de la Secretaria d’Estat 

de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el pla general d’activitats preventives de la 

Seguretat Social, a aplicar per les mútues d’accident de treball i malalties professionals de la 

Seguretat Social en la planificació de les seves activitats per l’any 2013. 

 

I. Activitats preventives 

 

En el seu article 2 es concreten les actuacions a portar a terme per les mútues en la planificació 

de les seves activitats preventives, concretament, s’enumeren les diferents activitats 

d’assessorament a les empreses associades, actuacions pel control i, en el seu cas, reducció 

dels accidents de treball i les malalties professionals de la Seguretat Social, i activitats 

d’investigació, desenvolupament i innovació per a la reducció de les contingències professionals. 

 

D’altra banda, s’estableix l’obligació de publicar en les respectives pàgines web tant els plans 

d’activitats preventives a desenvolupar cada any, com l’aplicació dels mateixos. 

 

II. Beneficiaris  

 

Seran beneficiaris de les activitats per a la prevenció de les contingències professionals les 

empreses associades i els treballadors dependents, així com els treballadors per compte propi 

que tinguin cobertes les contingències citades. Poden ser també beneficiaris els treballadors 

dependents de les empreses que col·laboren en la gestió.  
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Cal destacar que les empreses beneficiàries de les activitats preventives no quedaran exemptes 

de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

III. Finançament i execució de les activitats preventives de les mútues 

 

Les activitats preventives són una prestació de la Seguretat Social i, per tant, es finança amb 

càrrec a les quotes de contingències professionals. 

 

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social podran destinar entre el 0,3% i  l’1% de les 

quotes efectivament cobrades relatives a les contingències professionals de l’últim exercici 

liquidat previ al pla d’activitats preventives.  

 

 

 

Barcelona, 26 de juliol de 2018. 

 
 


